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К Р И  Т И  К А

ДО ГА ЂАЈ И СЛУ ЧАЈ „ВЕ ЛИ КОГ ПА ДА”

Пе тер Ханд ке, Ве ли ки пад, пре вео c не мач ког Жар ко Ра да ко вић, Ла гу на, 
Бе о град 2019

Пе тер Ханд ке (Гри фен 1942), ак ту ел ни ла у ре ат Но бе ло ве на гра де 
за књи жев ност, је дан је од пи са ца о ко ји ма се у Ср би ји и окру же њу ових 
да на нај ви ше го во ри ло и пи са ло, што ни ка ко не зна чи да су се и ње го ве 
књи ге са истим по ле том чи та ле. Ње гов дру штве ни ан га жман, те до след
ност и упор ност у за у зи ма њу ста во ва ди ја ме трал но су прот них вла да ју
ћим ели та ма на За па ду, до ве ли су до то га да Но бе ло ву на гра ду, ко ју су 
сви оче ки ва ли да до би је још сре ди ном де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, 
уз огром ну по де лу јав ног мње ња, ка ко у на шем ре ги о ну та ко и ши ром 
пла не те, до би је тек кон цем прет ход не, 2019. го ди не. Но бе лов жи ри, узев ши 
у об зир на по кон књи жев не еле мен те не чи јег опу са, на гра дио је јед ног 
од нај зна чај ни јих пи са ца не мач ког је зи ка, ства ра о ца ко ји је на пи сао сто
ти нак књи га, об ја вљу ју ћи још од 1966. го ди не ро ма не, при по вет ке, дра ме, 
по е зи ју, есе је и филм ске сце на ри је. Ши ра јав ност, ко ја је ње гов по ли
тич ки лик, као лак мус па пир за про ве ру не чи јих све то на зо ра, ста ви ла 
ис пред ње го вих књи жев них де ла, сла ви ла га је или ку ди ла, вр ло рет ко 
по ве зу ју ћи свој став и ар би тра жу са ли те рар ном прак сом овог ау то ра. 

На ше нео спор но пра во на ми шље ње до ве ло је и до код нас из гле да 
оба ве зне ма ни фе ста ци је истог свр ста ва њем у та бо ре. По је дин ци су, из се би 
зна них и оправ да них раз ло га, Ханд кеа јав но са та ни зо ва ли, а дру ги су га 
истим жа ром уз ди за ли, на на чин на ко ји сла ве и Ђо ко ви ће ве те ни ске успе
хе: при пи су ју ћи и се би за слу ге, а не пи та ју ћи се уоп ште о њи хо вој по за
ди ни и су шти ни. По сто је ћа Ханд ке о ва срп ска пу бли ка и број ни при ја те љи 
са стра не су мир но по сма тра ли ка ко у бр за ци ма по ли тич ке ствар но сти, 
тек про то ком вре ме на, у жи во ту књи жев ни ка књи жев ност за у зи ма сво је 
ме сто и све на ста вља да те че мир ним то ком. Ви де ли смо ка ко се не га тор
ски пол, на кон оба вље ног за дат ка, по сте пе но хла дио, те ка ко су, бар по 
по да ци ма ко је смо до би ли на кон бе о град ског Сај ма књи га и на кра ју го
ди не од срп ских из да ва ча, они ко ји су Ханд кеа као чо ве ка бра ни ли ре шили 
да га нај зад и чи та њем ње го вих књи га као ау то ра по бли же упо зна ју.
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На и ме, кра јем 2019. и по чет ком 2020. го ди не, Ве ли ки пад, Ханд ке
ов ро ман у Ла гу ни ном из да њу, био је нај тра же ни ја и нај по пу лар ни ја 
књи га об ја вље на на на шем је зи ку. Од ли чан и на вре ме об ја вљен пре вод 
Жар ка Ра да ко ви ћа, Ханд ке о вог ду го го ди шњег пре во ди о ца и при ја те ља, 
до вео је до то га да у на шим књи жа ра ма, би бли о те ка ма, али и на ки о сци
ма, Ве ли ки пад бу де на слов ко ји се сва ко днев но чу је и не пре ста но тра жи. 
Нај зад, Ханд ке је до жи вео не са мо да га у ве ли ком бро ју це ни мо не го и 
да ње го ве књи ге ку пу је мо, по зајм љу је мо и – на дам се – чи та мо. 

Ка ко код нас ши ра чи та лач ка пу бли ка зна да је Иво Ан дрић Но бе
ло ву на гра ду до био за свој ро ман На Дри ни ћу при ја, ове зи ме, у ви ше 
на вра та и на мо је ве ли ко из не на ђе ње, су срео сам се са ста вом и по лу
ин фор ма ци јом да је упра во Ве ли ки пад ро ман ко ји је Ханд кеу на по кон 
до нео нај пре сти жни ју на гра ду. Је дан од ар гу ме на та ко је сам при том чуо, 
ма хом од љу ди из не ве ре них оче ки ва ња, ко ји ма се ово де ло и ни је пре
ви ше до па ло, био је и тај да на на слов ној стра ни ци књи ге ја сно сто ји 
од шта мап но – ,,Но бе ло ва на гра да за књи жев ност 2019” – што је ви дљи во 
и на те ле ви зиј ској и број ним ин тер нет ре кла ма ма. На рав но, ис ти чу ћи 
да је пи сцу на гра ђен цео ства ра лач ки опус, а не са мо је дан ро ман, и то 
онај об ја вљен још 2011. го ди не, прав дао сам од лу ку жи ри ја ко ји је на гра
дио, по свом обра зло же њу, Ханд ке ов ,,ути ца јан рад ко ји са лин гви стич ком 
ге ни јал но шћу ис тра жу је пе ри фе ри ју и по себ ност људ ског по сто ја ња”. 
Од чи та ла ца из мог окру же ња ко ји се ни су ли би ли да ис ка жу сво је не
за до вољ ство и не ра зу ме ва ње Ве ли ког па да, ње го вог ау то ра бра нио сам 
оста лим ње го вим де ли ма, пре вас ход но ме ни по себ но дра гом књи гом 
Гол ма нов страх од пе на ла, у из да њу Ра до ве еди ци је Реч и ми сао из 1981. 
го ди не и у пре во ду Дрин ке Гој ко вић. На мо је при јат но из не на ђе ње, баш 
ка да је би ла нај по треб ни ја, ова књи га вра ти ла се на по ли це на ших књи
жа ра, ово га пу та у дру штву ре и зда ња бри љант не Мо рав ске но ћи у пре
во ду Жар ка Ра да ко ви ћа. Све уз опет при сут ну за во дљи ву ети ке ту ,,Но
бе ло ва на гра да за књи жев ност 2019” и на на слов ним стра ни ца ма оба 
ова но ва Ла гу ни на из да ња, ела бо ра ци ја Ханд ке о вог ге ни јал ног ства ра
ла штва са да је ишла мно го лак ше. У иш че ки ва њу и да ње го ва књи га 
Ју че, на пу ту – за пи си од но вем бра 1987. до ју ла 1990, у пре во ду Злат ка 
Кра сног, до жи ви сво је но во, по но вље но из да ње Срп ске књи жев не за
дру ге или не ког дру гог из да ва ча, па да њу са му пу стим да све до чи за што 
је овај пи сац но бе ло вац, пре по ру чи вао сам сви ма да, ако слу чај но ни су, 
као увод у Ханд кеа пр во по гле да ју Вен дер сов филм Не бо над Бер ли ном 
из 1987, за ко ји је сце на рио на пи сао књи жев ник од ра стао у Ис точ ном 
Бер ли ну. Ве ли ки пад, још јед на Ханд ке о ва књи га о хо да њу, са спо рим на
прет ком и са мно го за сто ја за ре флек си је на број не те ме, чи ни се, ипак, бар 
по узор ку чи та ла ца са ко ји ма сам ја раз ме нио ми шље ње, као ро ман мо жда 
пре те жак за чи та ње и не до вољ но про хо дан да бу де де ло ко је ће ,,дру гог 
срп ског но бе лов ца” при бли жи ти на шој ши рој књи жев ној пу бли ци. Да 
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би смо овај ана лог ни ход кроз лим бо ве мо дер ног до ба раз у ме ли, по треб ни 
су нам бар по не ки пу то ка зи кроз пи шче ву по е ти ку и не ке на зна ке због 
че га је у овом ро ма ну пут у ср це гра да је дан кр ста шки по ход са не раз
ја шње ним кра јем.

При ча о оту ђе ном Глум цу, ко ји се од ра ног ју тра до ка сних ве чер
њих са ти од пе ри фе ри је кре ће ка ср цу ме га гра да, ус пут пред ста вља ју ћи 
ка ко бес пу ћа и бес кућ ни ке, та ко и ме га ло по лис са ње го вим ли цем и 
на лич јем, у сво јих де вет по гла вља до но си нам ау то ро ва раз ми шља ња о 
мо дер ном све ту у ко ме жи ви мо. Не ка да кроз ме та фо ре или але го ри је, а 
не ка да ја сно по пут пре при ча ва ња до га ђа ја из днев не штам пе, пи сац 
об ја шња ва сми сао сво је по уч не ста зе, от кри ва ју ћи нам дух вре ме на у 
ко јем ње гов не и ме но ва ни ју нак тра жи ,,но ву ово стра ност” и бе жи од 
сво јих ,,прет њи из ну три не”. Од ин тро спек ци ја до ве ли ких по ли тич ких 
те ма, од од ба че них до нај и стак ну ти јих чла но ва дру штва, по ла ко про
ла зе ћи кроз шум ске ста зе и бр зо пре тр ча ва ју ћи пре ко су пер мо дер ног 
ау то пу та, Глу мац ,,хо да са од ре ђе но шћу”, а пи сац у кон ден зо ва ном вре
мен ском од сеч ку пред ста вља хо до ча шће кроз га ли ма ти јас сим бо ла ка 
до кра ја нео т кри ве ној, а сва ка ко по љу ља ној исти ни о пра вим жи вот ним 
вред но сти ма. Чак и кроз су ро ве пре де ле, ,,Не жни ход” увод је у ,,нај ве
ћу глад”, а ,,Ве ли ки пад” оста је ме та фо ра ко ју сва ки чи та лац ра за би ра 
за се бе. Зву чи зах тев но за чи та о ца, што сва ка ко и је сте, али се на кра ју 
ове аван ту ре осе ћа мо као њен про та го ни ста, те до би ја мо же љу да иза
ђе мо из сво је зо не ком фо ра и, са со ко ло вим пе ром за де ну тим за ше шир, 
кре не мо у свет, зна ју ћи да ,,не стр пље ње је по губ но по ег зи стен ци ју”, 
али уве ре ни у исти ни тост ру ком ис пи са не це ду ље ста вље не у књи гу, 
на ко јој пи ше ,,Не пла ши се – на кра ју ће, ипак, све иза ћи на до бро”.

Не и ме но ва ни Глу мац, ко ји кра јем да на тре ба да при ми од пред сед
ни ка др жа ве пре сти жну на гра ду, при пре ма се за но ву уло гу об не ви де лог 
уби це. ,,Глу мац је био чи та лац”, спре мао се кр оз сво ја пре ђа шња ис ку
ства, ка ко за но во оства ре ње, та ко и за жи вот сам, са пред у ми шља јем 
при сту пив ши фу ту ру ег закт ном у сва ком сми слу. Пи сац се би узи ма 
сло бо ду да га на ви ше ме ста у де лу на зо ве ,,мој Глу мац”, ја сно нам по
ру чу ју ћи да је он ње го ва кре а ци ја, осми шљен и усме рен од стра не свог 
твор ца. На зван од све ште ни ка у де лу Кри стоф, ,,јер но си те жи ну све та”, 
Глу мац је огор чен, ,,као не ко ко је по пио гор чи ну, и то та ко ре ћи на ис кап, 
не и без сво је во ље”, али „бол но ра до стан”. Свој од нос са све том пре ла ма 
кроз од нос са Же ном и си ном, слу ша ју ћи ,,гла со ве не у те шно сти”, од би
ја ју ћи на мет ну те кон вен ци о нал не ду жно сти, али са мим тим и не зна ју ћи 
ви ше шта тре ба да учи ни. Ње гов жи вот, са мно штвом не по зна ни ца, по
ста је нео д го нет ну та де тек тив ска при ча, још је дан чуд но ва ти слу чај: у 
не мач ком ори ги на лу, на слов овог ро ма на је Der Große Fall, што мо же 
би ти, по ред тач ног пре во да Ве ли ки пад, пре ве де но упра во и као Ве ли ки 
до га ђај или Ве ли ки слу чај. Шта је не и ме но ва ни ве ли ки до га ђај ко ји пред
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сто ји, те ко ја је од го нет ка за глум чев ве ли ки слу чај, на чи та о ци ма је да 
са ми пред о се те, за кљу че и, сва ко за се бе, ре ше и уста но ве.

Нео че ки ва ну де тек тив ску но ту овој ис тра зи да је и ау то ро во по гре
шно да ти ра ње ру ко пи са, у ко јем сто ји, као по след ња ин фор ма ци ја у 
књи зи, на зна че но ме сто и вре ме ње ног на вод ног на стан ка: ,,Gre at Falls, 
Mon ta na, ју ли –сеп тем бар 2011”. Да је сва ки, па и нај ма њи де таљ у ро ма ну 
ва жан, ау тор у де лу от кри ва још ра ни је, ре кав ши: ,,Па зи шта го во риш, 
па ма кар то ва жи ло са мо за те бе. Го во ри ти тек та ко не зна чи са мо го во
ри ти тек та ко, ка зи ва ње ни је са мо ка зи ва ње, ре чи, чак и оне не ис ка за не, 
ни су са мо ре чи.” Узев ши у об зир да је сам ро ман у Не мач кој об ја вљен 
већ по чет ком апри ла 2011, те да је Ханд ке у овом гра ду у Мон та ни био 
са мо јед ном, ка да га је по се тио са Ви мом Вен дер сом, ко ји је та мо ис тра
жи вао ло ка ци је за сво је фил мо ве, ја сно је да је дин стве ног „Ве ли ког 
па да”, у књи зи не раз ја шње ног до кра ја, не ма, јед на ко ко ли ко не ма ни 
Ханд кеа у Мон та ни. Као про рок не ке бу ду ће ствар но сти, Ханд ке у де лу 
у ко јем го во ри и, из ме ђу оста лог, о мар ги на ли за ци ји на из глед бес ко ри
сних љу ди, али и о по ли ци ји, те ро ри зму, ре ли ги ји, оста вља на мер но 
по ру ке за бу дућ ност, и то ону нај бли жу, у ко јој би про чи та но мо ра ло да 
бу де од мах и схва ће но, да би мо дер на вре ме на у ко ји ма жи ви мо би ла 
пра вил но раз об ли че на у на шем пре бр зом ,,при ла же њу, про тр ча ва њу, 
при ја хи ва њу и про во за ва њу” кроз ствар ност у ко јој жи ви мо, а о ко јој не 
узи ма мо се би до вољ но вре ме на да раз ми сли мо ка ква је у су шти ни.

Иди те спо ро и по ста ни те и са ми об лик, без ко јег ни јед на да љи на 
не по при ма сво је об лич је. При ро да је је ди но по у зда но што мо гу да вам 
обе ћам. Она, на рав но, не мо же би ти ни при бе жи ште ни из лаз. Али она је 
ме ри ло: ње га мо раш сва ко днев но да имаш на уму, 

ре че ни це су из го во ра Пе те ра Ханд кеа при уру че њу Но бе ло ве на гра де, 
у пре во ду Жар ка Ра да ко ви ћа, а ина че фраг мен ти из пи шче ве дра ме Кроз 
се ла, пи са не 1981. го ди не. Од ме га ло по ли са до се ла, кроз сво је ства ра
ла штво, а не са мо Зим ско пу то ва ње, Ханд кеа и у на шој кул ту ри тре ба 
от кри ти као ве ли ког ми сли о ца и сјај ног сти ли сту, књи жев ни ка ко ји је и 
у про шлом, и у овом ве ку, оста вио ван вре мен ске по ру ке у сво јим де ли ма. 

Кра јем ја ну а ра, у на шим ме ди ји ма по ја ви ла се ин фор ма ци ја да ће 
ове го ди не др жа ва Ср би ја ста ти иза пу бли ко ва ња са бра них де ла Пе те ра 
Ханд кеа на срп ском је зи ку, што је сва ка ко ам би ци о зан по тез вре дан 
ди вље ња, узев ши у об зир да смо за са да по слу же ни тек ма лим од сеч ком 
са бо га те тр пе зе овог плод ног ства ра о ца. Не ка по пу лар ност Ве ли ког 
па да, усло вље на пре кла па њем до га ђа ја, вре мен ског по ја вљи ва ња ове 
књи ге код нас и слу ча јем исто вре ме ног до де љи ва ња и по то њег уру че ња 
Но бе ло ве на гра де ње ном ау то ру, те ра зно род на ту ма че ња овог де ла, не 
бу ду пре пре ка за ње го во да ље чи та ње и раз у ме ва ње, не го за ма јац ко ји 
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ће и оста ла Ханд ке о ва де ла до ве сти у срп ску књи жев ност и жи жу ин
те ре со ва ња на ше јав но сти, те на по кон и на сце не на ших по зо ри шта. 
То ли ко смо овом на шем до ма ћем стран цу ду жни: да га за и ста, кроз 
књи ге, упо зна мо, па да се са он да с пра вом њи ме и још ви ше ње го вим 
де лом ди чи мо.

Др Ср ђан В. ОР СИЋ
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Ја дран ка Ми лен ко вић, Хе те рос, Ни шки кул тур ни цен тар, Ниш 2019

По ред не сум њи вог ква ли те та ње ног де ла, по сто је „спо ља шњи” 
раз ло зи из ко јих би смо баш у овом тре нут ку мо ра ли да осе ти мо по тре
бу да про го во ри мо о ства ра лач кој по ја ви Ја дран ке Ми лен ко вић (1969). 
Иа ко до 2019. го ди не ни је об ја ви ла ни је дан ру ко пис, ње но име би ло је 
уве ли ко по зна то у кру го ви ма љу ди ко ји при па да ју књи жев но у мет нич
ком ми љеу, пре све га за хва љу ју ћи осни ва њу „Пре ја ке ре чи”, ве ро ват но 
нај и стак ну ти јег књи жев ног клу ба у Ср би ји, и ве о ма за па же не ак тив но
сти на књи жев ним бло го ви ма и на дру штве ној мре жи Феј сбук, пу тем 
ко јих је до чи та ла ца сти за ла ње на пи са на реч, у ви ду крат ких и ду жих 
при ча, пе са ма, есеј скофи ло соф ских тек сто ва и по ле ми ка. Го ди на 2019. 
је, ме ђу тим, озна чи ла сен за ци о на лан по че так ње не ка ри је ре ро ма неск ног 
пи сца, ка кав нај че шће не ма ју ни ау то ри ко ји, са свим су прот но њој, пи
са ње при ла го ђа ва ју зах те ви ма тр жи шта. Три го ди не на кон што је ушао 
у нај у жи из бор за На гра ду „Де ре та”, те био пре дат на штам пу, Хе те рос 
је на по кон угле дао све тлост да на, а са мо ме сец да на ка сни је ру ко пис 
ро ма на Со ба 427, пот пу но не за ви сно од Хе те ро са, про гла ша ва се по
бед ни ком кон кур са Аре те, те и он би ва пу бли ко ван. Ко ин ци ден ци ја 
го то во исто вре ме ног пла си ра ња два ју пр вих ро ма на, и то у пе де се тој 
го ди ни жи во та, за ни мљи во је већ са мо по се би.

Из двој мо, нај пре, јед ну ми сао из Хе те ро са, јер се на њој су штин ски 
те ме ље све ње го ве жан ров ске, стил ске, ком по зи ци о не и си жеј не од ли ке: 
„Мо ја је при ча бунт про тив вре ме на ко је хо ће да се све пре тво ри у рад
њу.” Од мах је ја сно да ће мо има ти по сла са књи жев ном ме та фик ци јом. 
Ка ко исто ри ју са вре ме ног ро ма на од ли ку ју пер ма нент не ме та мор фо зе 




